ADVERTORIAL

Vijf jaar Stijns Keukentje
VAN DAGELIJKSE KOST TOT GASTRONOMISCHE KLASSE
Nergens viel de appel dichter bij de boom
dan bij Stijn Saint-Germain en Mieke Pattyn. Stijn is de zoon van Salons Saint-Germain, Mieke de dochter van Rudy Pattyn
van Traiteur ’t Keukentje. Die perfecte kruising leverde traiteur-vishandel Stijns
Keukentje in Diksmuide op.
Stijns Keukentje biedt alles wat u nodig hebt om... bij u
thuis te genieten. Of het nu om de dagdagelijkse keuken of een feest gaat, voor uzelf is of voor een groep,
Stijns Keukentje laat het u altijd smaken.

OPLEIDING
Koken kregen zowel Stijn als Mieke met de paplepel ingegeven. Wat voor Stijn begon met het pellen van eitjes
en tomaten op zaterdagmorgen in Salons Saint-Germain in Diksmuide, mondde uit in een opleiding aan
de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge en aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Daarna leerde hij de
knepen van het vak niet alleen bij zijn schoonvader Rudy Pattyn van Traiteur ’t Keukentje in Roeselare en in
Salons Saint-Germain maar ook in De Karmeliet van
Geert Vanhecke in Brugge, waar hij in drie jaar alle geledingen van de keuken doorliep. Mieke volgde haar opleiding aan de hotelschool Spermalie in Brugge en
werkte daarna aan vaders zijde als maitre in ’t Keukentje. Rudy Pattyn heeft ondertussen een nieuwe zaak, La
Boule de glace in de Delaerestraat in Roeselare.

AFHAALGERECHTEN
„Wij bieden dagversbereide, kwaliteitsvolle producten
aan, een alternatief voor mensen die thuis willen vieren/eten. Het assortiment dat seizoensgebonden is, is
heel uitgebreid, van dagdagelijks tot feestelijk : koude
en warme aperitiefhapjes, koude en warme voorgerechten, soepen, kreeftbereidingen, koude en warme hoofdgerechten, groentebereidingen, aardappelbereidingen
en er is zelfs een heuse wijnkaart. ”

SPECIALITEITEN
De eigen, huisgemaakte zalm is zeker een aanrader, net
als de boerenpastei, de paling en de vele visbereidingen.
Ook voor de betere parmaham, pasta, balsamico en
olijfolie kan u bij Stijns Keukentje terecht. Kortom: laat
u culinair verwennen door Stijns Keukentje.
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